ແຜນງານເພື່ ອການຊື່ ວຍເຫອ
ແຜນງານ ສາລັບ ສປປ ລາວ
2015-16 ຫາ 2019-20

ີ້
ີ້
ັ ການຊື່ວຍເຫອ ຂອງ ອົດສະຕຣາລ ຢື່
ແຜນງານເພື່ ອການຊື່ວຍເຫອນ ີ້ ຈະເປັນພນຖານໃນການຈັ
ດຕັງປະຕິ
ບດ
ສປປ ລາວ ແຕື່ປ 2015-16 ຫາ 2019-20 ແລະ ເປັ ນແຜນທື່ ສອດຄື່ອງກັບ ແຜນຍຸ ດທະສາດການພັດທະນາ
5 ປ ຂອງລາວ.

ຈຸດປະສົງດີ້ານຍຸ ດທະສາດ ແລະ ເຫດຜົນ
ອົດສະຕຣາລ ມຄວາມມຸ ີ້ງຫວັງ ທື່ຈະ ເຫັນປະເທດລາວ ມການພັດທະນາ ຢື່າງຕື່ ເນື່ ອງ ກາຍເປັ ນປະເທດບີ້ານ
ີ້
ີ້າ ໃນການເສມສີ້າງຄວາມ
ໃກ ີ້ເຮອນຄຽງ ທື່ມສະເຖຽລະພາບ ແລະ ມສະຖານະທື່ຈະປະກອບສື່ວນຢື່າງຕັງຫນ

ີ້ .ີ້ ເປົ າໝາຍການຊ
ີ້
ື່ ວຍເຫອໃຫີ້ແກື່ ລາວ ແມື່ ນການສີ້າງ
ຄວາມຈະເລນຮື່ ງເຮອງໃນພາກພນນ
ຄວາມຮຸື່ ງເຮອງ ແລະ ຫລຸ ດຜື່ອນຄວາມ ທຸກຍາກ, ພີ້ອມກັນນັນີ້ ກື່ ຊື່ວຍເຫອ ລາວ ຍາດແຍື່ ງປະໂຫຍດ ຈາກ
ີ້ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ເງື່ ອນໄຂ
ການເຊື່ ອມໂຍງເສດຖະກິດ ກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພນ.
ີ້
ໃນການເຮັດທຸລະກິດທື່ສະດວກຂນີ້ ຈະຊື່ວຍເພມໂອກາດ
ໃນການຮື່ວມມທາງເສດຖະກິດໃນຕື່ ໜີ້າ.
ີ້ ງ
ຫມັນຄົ

ແລະ

ີ້ ື່ ມການປະຕິຮບກົນໄກທາງ
ການພັດທະນາທາງດີ້ານເສດຖະກິດຂອງລາວ ມຄວາມຄບໜີ້າຫາຍດີ້ານ ນັບຕັງແຕ
ັ
ດີ້ານເສດຖະກິດ ໃນຊຸມປ 1980. ເຖິງແມື່ ນວື່າ ມາດຕະຖານຊວິດການເປັ ນຢື່ ຂອງປະຊາຊົນຫາຍຄົນ ໄດີ້ຮບ
ັ
ການປັບປຸ ງກື່ ຕາມ, ປະເທດລາວ ກື່ ຍັງປະເຊນກັບສິື່ງທີ້າທາຍໃນການພັດທະນາຫາຍດີ້ານ. ປະຊາຊົນບື່ ໄດີ້ຮບ
ີ້ ດການ
ຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການຂະຫຍາຍຕົວທາງດີ້ານເສດຖະກິດ ຢື່າງສະເໝພາບກັນ ແລະ ຈານວນຕົວຊວັ
ີ້ ບພມ
ພັດທະນາດີ້ານສັງຄົມ ກື່ ຍັງຢື່ ໃນລະດັບຕື່ າຫາຍ. ໂອກາດທາງການສກສາ ກື່ ມຄວາມແຕື່ ງຕື່ າງ ຂນກັ
ສັນຖານ, ເພດ, ແລະ ຊົນເຜົື່າ.

ີ້
ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ, ເຊິື່ງມບື່ ແຮື່ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟີ້າເປັ ນຕົນ,
ຍັງຈະສບຕື່ ເປັ ນຕົວຂັບເຄື່ ອນການ
ີ້ ຄອງຂະແໜງດັື່ງກື່ າວ ແລະ ການຈັດ
ຂະຫຍາຍຕົວດີ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການຄີ້າ. ປະສິດຕິພາບໃນການຄຸ ມ
ສັນລາຍຮັບຈາກຂະແໜງນ ີ້ ຈະ ສົື່ງຜົນໂດຍກົງຕື່ ຄຸ ນນະພາບການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ການກະຈາຍລາຍຮັບໃນ
ປະເທດລາວ.
ີ້
ລັດຖະບານລາວ ຕີ້ອງພະຍາຍາມຊຸກຍ ີ້ການລົງທນ ໃນຂະແໜງອື່ ນໆ ໃຫີ້ຫາຍຂນີ້ ເພື່ ອຂະຫຍາຍພນຖານ
ີ້ ບັນຫາດັື່ງກື່ າວ ມັນ
ເສດຖະກິດຂອງຕົນ ແລະ ຮັບປະກັນໂອກາດທາງທຸລະກິດ ໃຫີ້ມຄວາມເທົື່າທຽມຫາຍຂນ.
ີ້
ຮຽກຮີ້ອງໃຫີ້ມມາດຕະການ ເພື່ ອປັ ບປຸ ງບັນຍາກາດການລົງທນ ໂດຍສະເພາະ ບັນຫາການສລາດບັ
ງຫວງພາສ
ີ້
ີ້
ື່ ງທນ ແລະ ກາລັງສມແຮງງານໃຫີ້ຫາຍຂນ.
ອາກອນ, ການເຂົາຫາແຫລ

ີ້
ເພື່ ອເພື່ ມປະສິດທິພາບຂອງງ ົບປະມານການຊື່ວຍເຫອ, ແຜນງານການຊື່ວຍເຫອນຈະສຸ
ມໃສື່ 3
ີ້
ີ້ ນຖານ,
ຈຸດປະສົງ ຄ: ການສກສາຂັນພ
ການພັດທະນາຊັບພະຍາ ກອນມະນຸດ ແລະ ການສີ້າງລະບອບການຄີ້າ
ີ້ ໃນກອບດັື່ງກື່ າວ ການຊື່ວຍເຫອດີ້ານການ
ີ້
ໃຫີ້ເຂັມແຂງ
ແລະ ພາກເອກະຊົນທື່ສາມາດແຂື່ງຂັນໄດີ້ໃຫີ້ຫາຍຂນ.
ີ້
ສະນັນ,

ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຈະບື່ ມການສບຕື່ , ແຕື່ ກື່ ຄາດຫວັງທື່ຈະໄດີ້ເຫັນໝາກຜົນຈາກໂຄງການດັື່ງກື່ າວຫາຍພ
ີ້
ີ້ ດລົງ ເຊັື່ນ: ໂຄງການການເງ ິນ, ໂຄງການປັບປຸ ງຊວິດການເປັ ນຢື່
ສົມຄວນ ກື່ ອນທື່ ການຊື່ວຍເຫອດີ້ານນຈະສິ
ນສຸ
ແລະ ເກັບກ ີ້ລະເບດທື່ ຍັງບື່ ທັນແຕກ.
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ແຜນງານເພື່ ອການຊື່ ວຍເຫອ ສາລັບ ລາວ

ີ້
ເດັກນ ີ້ອຍຍິງ ແລະ ຊາຍ ທື່ ມາຈາກສະພາບຄອບຄົວທື່ ຫຍຸ ີ້ງຍາກ ຮຽນຈົບຊັນປະຖົ
ມທື່ ມຄຸ ນ
ີ້ ນີ້
ນະພາບ ມຈານວນເພມຂ

ຈຸດປະສົງ 1 :

ບັນດາແຮງງານ ທື່ ມການສກສາບື່ ພຽງພ ເປັ ນອຸ ປະສັກໃນການພັດທະນາ, ການຈ ີ້າງງານ ແລະ ການລົງທນໃນ
ີ້ ື່ ວມປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ. ດັື່ງນັນ,
ີ້ ການສກສາ ຈື່ ງເປັ ນບ
ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະ ໃນສະພາບທື່ ເຂົາຮ
ລິມະສິດ ສາລັບ ລັດຖະບານລາວ ແລະ ສາລັບ ແຜນງານຊື່ວຍເຫອຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລ.
ີ້
ື່ ວຍເຫອທື່ ມມາຍາວນານ ຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລ ແລະ ການເປັນຜນ
ີ້ າພາໃນຂະ
ບົນພນຖານການຊ
ແໜງນ,ີ້ ໂຄງການໄລຍະທາອິດຂອງອົດສະຕຣາລ ກື່ ຄ ແຜນງານການປັ ບປຸ ງຄຸ ນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍການ

ີ້
ີ້
ີ້ ນຖານຢ
ີ້
ື່ ສປປ ລາວ (BEQUAL) 2015-19 ຈະຖກຈັດຕັງປະຕິ
ັ ຢື່ ໃນ 66
ເຂົາຮຽນສ
າລັບການສກສາຂັນພ
ບດ
ເມອງ ທື່ ມຄວາມຫຍຸ ີ້ງຍາກດີ້ານການສກສາຫາຍທື່ ສດ ເພື່ ອໃຫີ້: ເພື່ ມການມສື່ວນຮື່ວມຂອງນັກຮຽນ, ປັ ບປຸ ງ

ສະພາບແວດລີ້ອມການຮຽນ (ຕົວຢື່າງ: ຝກອົບຮົມຄໃໝື່ຈານວນ 520 ຄົນ ທື່ ຮັບມາຈາກເມອງທື່ ມຄວາມ
ີ້
ັ ທື່ ຈັດຕັງປະຕິ
ັ ໂຄງການ
ຫຍຸ ີ້ງຍາກ). ໂຄງການນ ີ້ ຈະນາໃຊີ້ປະສົບການຈາກອົງການຫາຍຝື່າຍຕື່ າງໆ , ບລິສດ
ບດ
ີ້ ບລັດຖະບານ.
ແລະ ອົງກອນທື່ ບື່ ຂນກັ
ຈຸດປະສົງ 2 :

ສົື່ງເສມຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຜື່ານ ທນການສກສາ, ການຝກອົບຮົມ ແລະ ການສີ້າງ
ຄວາມສາມາດໃຫີ້ແກື່ ອົງກອນ

ີ້
ື່ ຈາເປັນຕື່ ການເຕບໂຕທາງເສດຖະ
ແມື່ ນເປັ ນພນຖານທ
ີ້ ງ ການບລິການທາງສັງຄົມ
ກິດຂອງລາວ ແລະ ການແຂື່ງຂັນ, ພີ້ອມທັງສີ້າງຄວາມສາມາດ ໃຫີ້ປະຊາ ຊົນ ເຂົາເຖິ
ທື່ຈາເປັນ ເພື່ ອການພັດທະນາທື່ ມຄວາມສະເໜພາບ. ການຊື່ວຍເຫອຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລ ຈະສບຕື່
ີ້
ັ ອັນດ
ໃຫີ້ການສະໜັບສະໜນວຽກງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ບົນພນຖານຜົ
ນໄດີ້ຮບ
ສບຕື່ ຈາກ
ີ້
ການສີ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫີ້ມຄວາມເຂັມແຂງ

ໂຄງການທນການສກສາທື່ ມມາຍາວນານ (ທັງຮຽນ ຢື່ ອົດສະຕຣາລ ແລະ ຢື່ ໃນລາວ) ແລະ ທນອື່ ນໆ ທື່ ມາ
ຈາກ New Colombo Plan.
ີ້
ີ້
ເພື່ ອໃຫີ້ເຫັນເຖິງຊື່ອງວື່າງທື່ ຍັງຄົງຄີ້າງໃນການສີ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃນດີ້
ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດນັນ,

ຈຸດສຸ ມ

ຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລ ຈະແມື່ ນການພັດທະນາຄວາມເຂັມແຂງ ດີ້ານບຸ ກຄະລະກອນ ແລະ ສະຖາບັນ
ີ້
ໃຫີ້ແກື່ ອົງການເປົ າໝາຍຂອງລາວ
ຊື່ ງຈະເຮັດວຽກຮື່ວມກັບບັນດາສະຖາບັນ ທື່ ຮັບຜິດຊອບໃນການສົື່ງເສມ
ຄວາມສະເໝພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມສື່ວນຮື່ວມຂອງຄົນພິການ ເພື່ ອຮັບປະກັນວື່າ ການຊື່ວຍເຫອ
ຂອງພວກເຮົານັນີ້ ໄດີ້ຊື່ວຍນະໂຍບາຍດີ້ານການພັດທະນາບຸ ກຄະລະກອນໃຫີ້ມສື່ວນຮື່ວມ.
ີ້
ຈຸດປະສົງທື່ 3: ສີ້າງລະບົບການຄີ້າທື່ເຂັມແຂງ
ແລະ ສີ້າງການແຂື່ງຂັນຂອງພາກເອກະຊົນໃຫີ້ຫາຍຂນີ້
ີ້ ື່ ລະບົບ ການຄີ້າ
ແຜນງານການຊື່ວຍເຫອຂອງອົດສະຕຣາລ ຈະສບຕື່ ການຊື່ວຍເຫລື່ ອລາວ ໃຫີ້ເຊື່ ອມໂຍງເຂົາສ
ີ້ ນສະມາຊິກອົງການການຄີ້າໂລກ
ໃນລະດັບພາກພນີ້ ແລະ ຫາຍຝື່າຍ. ພາຍຫລັງທື່ ໄດີ້ສະໜັບສະໜນລາວເຂົາເປັ

ຫນ ີ້າວຽກໃນຕື່ ຫນ ີ້າຈະໄດີ້ສຸມໃສື່ການພັດທະນາຄຸ ນພາບ ແລະ ຄວາມຍນຍົງ
ີ້
ັ ໂດຍມເປົ າໝາຍຄ
ຂອງການຂະຫຍາຍໂຕດີ້ານການຄີ້າ ແລະ ການລົງທນ. ພວກເຮົາຈະໄດີ້ປະຕິບດ
: ໃຫີ້ການ
(WTO) ໃນ ປ 2013 ແລີ້ວ

ີ້
ັ ພັນທະສັນຍາຕື່ ອົງ ການການຄີ້າໂລກ, ຫລຸ ດຄື່າໃຊີ້ຈື່ າຍໃນດີ້ານການຄີ້າ
ຊື່ວຍເຫອລາວໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ື່ ຊັບຊີ້ອນຢື່ ແຕື່ເຂດຊາຍແດນລົງ, ປັບປຸ ງມາດຕະຖານແຮງງານ ແລະ ທັກສະຕື່ າງໆ
ີ້
ໂດຍການຫລຸ ດຂັນຕອນທ
ີ້ ື່ າ: ອຸ ດສະຫະກາຕັດຍິບ; ແລະ ຊື່ວຍລາວເຮົາໃນການບລິຫານ
ໃນອຸ ດສາຫະກາການສົື່ງອອກ ເປັ ນຕົນວ
ແຜນການເຊື່ ອມໂຍງເສດຖະກິດອາຊຽນ (ASEAN) ຢື່າງມປະສິດທິພາບ ໃນລະຫວື່າງການເປັ ນປະທານກອງ
ີ້
ປະຊຸມອາຊຽນ ປ2016. ພີ້ອມນັນພວກເຮົ
າຍັງ ໃຫີ້ຊື່ວຍເຫອດີ້ານການເງ ິນ ແລະ ໃຫີ້ຄາປກສາ ແກື່ ພັາກທຸລະ
ແຜນງານເພື່ ອການຊື່ ວຍເຫອ
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ກິດໃນລາວ ເພື່ ອປັບປຸ ງການແຂື່ງຂັນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສົື່ງອອກຂອງລາວເຮົາ, ໂດຍຈະເອົາໃຈໃສື່ຜ ີ້
ປະກອບການຍິງເປັ ນພິເສດ.

ີ້
ັ
ວິທຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ີ້ ຄອງບລິຫານການຊື່ວຍເຫອຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລ ທື່ ດາເນນການຢື່
ເພື່ ອປັບປຸ ງວິໃສທັດ ແລະ ການຄຸ ມ
ີ້
ີ້
ັ ກິດຈະກາທື່ ເພື່ ມຂນໂດຍກົ
ໃນລາວ, ພວກເຮົາຈະເບິື່ງ ເລື່ ອງການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ງກັບ

ພາກລັດຂອງລາວ ຫາຍກວື່າການໃຫີ້ທນໂຄງການຜື່ານອົງການອື່ ນໆ. ໂດຍສະ ເພາະກື່ ຄຢື່ ໃນຂະແໜງການສກ
ັ ການປັ ບປຸ ງ, ການຕິດຕາມກວດກາມຄຸ ນນະພາບ,
ສາ ຊື່ ງພວກເຮົາຈະຕ ີ້ອງ ຮັບປະກັນໃຫີ້ ການບລິຫານໄດີ້ຮບ
ມການຕິດຕື່ ພົວພັນໂດຍກົງກັບພາກລັດ ແລະ ວິ ໃສທັດດີ້ານການຊື່ວຍເຫອຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລ.

ຮັບຮ ີ້ເຖິງທນຮອນ ສາລັບ ການພັດທະນາ ທື່ ລັດຖະບານລາວສາມາດນາມາສົມທົບໄດີ້ໃນອານາຄົດ, ທາງລັດ
ົ ບາດ ແລະ ການປະກອບສື່ວນ ຂອງ
ຖະບານອົດສະຕຣາລ ຈະອອກແບບກິດຈະກາການຊື່ວຍເຫອ ໂດຍໃຫີ້ບດ
ີ້ ດຖະບານອົດ
ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລ ແລະ ລັດຖະບານລາວ ມຄວາມຊັດເຈນ.
ໂດຍສະເພາະ ເບອງລັ

ັ ຖະບານລາວເພື່ ມຈານວນ ແລະ ສັດສື່ວນຂອງທນສົມທົບຫາຍຂນີ້ ໃນ
ສະຕຣາລ ຈະໄດີ້ຮຽກຮີ້ອງໃຫີ້ລດ
ຂະແຫນງການສກສາ.
ີ້ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລ ຍັງຈະສີ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃນການມ
ີ້
ນອກນັນ,
ສື່ວນຮື່ວມກັບພາກເອກະຊົນໃນການ
ສະໜອງການຊື່ວຍເຫອ ຊື່ ງຈະໄດີ້ຍົກລະດັບການສະຫນອງທນຮອນຂອງພາກເອກະຊົນ ເພື່ ອແນື່ ໃສື່ການພັດ
ື່ ອປັ ບປຸ ງສະພາບແວດ
ີ້
ັ ທື່ມຜົນປະໂຫຍດຮື່ວມກັນ ໂດຍມເປົ າໝາຍເພ
ທະນາ ແລະ ເປັນຄື່ ຮື່ວມງານກັບບລິສດ
ລີ້ອມທາງທຸລະກິດ ຢື່ ໃນລາວ.

ັ ງານ
ການບລິຫານການປະຕິບດ

ກະຊວງການຕື່າງປະເທດອົດສະຕຣາລ ຈະລາຍງານຄວາມຄບໜີ້າຕື່ ກັບມາດຕະຖານເຫລົື່ານ ີ້ ສາລັບ ການ
ັ ໂຄງການຊື່ວຍເຫລື່ ອປະຈາປ ຊື່ ງແນໃສື່ໃຫີ້ບນ
ັ ລຸ ໃນປ 2015ຊື່ວຍເຫອທື່ ສາຄັນ ຜື່ານບົດລາຍງານການປະຕິບດ
2016 ທື່ ໄດີ້ການົດໄວີ້ດັື່ງລຸື່ ມນ ີ້

ີ້
ຈຸດປະສົງ 1 - ເດັກນ ີ້ອຍຍິງ ແລະ ຊາຍ ທື່ ມາຈາກສະພາບຄອບຄົວທື່ ຫຍຸ ີ້ງຍາກ ຮຽນຈົບຊັນປະຖົ
ມທື່
ີ້ ນ.
ີ້
ມຄຸ ນນະພາບ ມຈານວນເພມຂ
ມາດຕະຖານ
ັ ງານ
ການປະຕິບດ

-

ີ້ 1.
4 ສື່ ວນຮີ້ອຍ ຂອງ ຈານວນເດັກນີ້ອຍທື່ ອອກໂຮງຮຽນປະຖົມຊັນປ

-

ຄຝກຫັດ ຈານວນ 220 ຄົນ (ຢື່າງໜື່ອຍ 60% ເປັນເພດຍິງ) ຈາກ ເຂດ
ັ ການຝກອົບຮົມ ຢື່ ໃນວິທະຍາໄລຝກອົບຮົມຄແຫື່ ງຕື່ າງໆ.
ຊົນນະບົດ ໄດີ້ຮບ

ຈຸດປະສົງ 2 - ສົື່ງເສມຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຜື່ານ ທນການສກສາ, ການຝກອົບຮົມ ແລະ ການສີ້າງ
ຄວາມສາມາດໃຫີ້ແກື່ ອົງກອນ
ມາດຕະຖານ
ັ ງານ
ການປະຕິບດ
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ແຜນງານເພື່ ອການຊື່ ວຍເຫອ ສາລັບ ລາວ

-

ີ້ ື່ ມຄຸ ນສົມບັດ ຈານວນ 30 ຄົນ (ຢື່າງໜີ້ອຍ ຍິງ 15 ຄົນ) ຈະໄດີ້ຮບ
ັ ທນ
ຜທ
ື່
ການສກສາ ເພອໄປຮຽນຕື່ ຢື່ ປະເທດອົດສະຕຣາລ.

-

ັ ແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ
ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອະນຸມດ

ີ້
ມະນຸດແຫື່ ງຊາດ ອງໃສື່ ຂັນຕອນການປະເມ
ນອົງກອນທື່ ລະອຽດ.

ີ້
ຈຸດປະສົງ 3 - ການສີ້າງລະບົບການຄີ້າໃຫີ້ເຂັມແຂງ
ແລະ ສີ້າງການແຂື່ງຂັນໃນພາກເອກະຊົນໃຫີ້
ີ້
ຫາຍຂນ
ມາດຕະຖານ
ັ ງານ
ການປະຕິບດ

-

ມຫາຍກວື່ າ 30 ທນຊື່ ວຍເຫອ ໄດີ້ອອກໃຫີ້ແກື່ ນັກທຸລະກິດລາວ ເພື່ ອຊື່ ວຍ
ເພື່ ມຍອດຂາຍຂອງພວກເຂົາ.

ພັນທະທື່ ມຮື່ ວມກັນ
ສະແດງໃຫີ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາຄັນຂອງໜີ້າທື່ ຮັບຜິດຊອບຮື່ວມກັນ ຊື່ ງລັດຖະບານລາວ ໄດີ້ສາີ້ ງພັນທະສັນ ຍາ
ດີ້ານນະໂຍບາຍທື່ ຫາກຫາຍ ຢື່ ໃນບັນດາເອກະສານການວາງແຜນແຫື່ງຊາດ ທື່ ເປັ ນການສະໜັບສະໜນພັນທະ

ົ ຊື່ ງ
ສັນຍາຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລ ເພື່ ອສະໜອງແຜນງານຊື່ວຍເຫອທື່ ມປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ພັນທະສັນຍາຫລັກໆຂອງລັດຖະບານລາວ ກື່ ຄ:




ີ້ ກໆ ປ (ຂນກັ
ີ້ ບ
ີ້
ສື່ວນແບື່ງຂອງງ ົບປະມານຂອງລັດທັງໝົດທື່ ນາໃຊີ້ເຂົາໃນການສ
ກສານັນີ້ ໄດີ້ເພື່ ມຂນທຸ
ີ້
ການພິຈາລະນາຈາກພາຍນອກ) ແລະ ງ ົບປະມານການສກສາ ໄດີ້ການົດສັດສື່ວນການ ເພື່ ມຂນຂອງ
ີ້
ທນໃຫີ້ແກື່ ຄື່າໃຊີ້ຈື່ າຍ ທື່ ບື່ ແມື່ ນຄື່າແຮງງານທື່ ເກດຂນ;
ີ້
ີ້
ດີ້ວຍເຫດນັນ,
ລັດຖະບານລາວ ຈື່ ງໄດີ້ສ ີ້າງໜື່ວຍງານມາດຕະການຍົກເວັນພາສ

(Non-Tariff

Measures (NTMs) Working Group) ແລະ ຂະບວນການດັື່ງກື່ າວນ ີ້ ຈະນາໄປສື່ ການຫລຸ ດ
ີ້
ພາສຢື່ ໃນມາດຕະການຍົກເວັນພາສ
ທື່ ທຸລະກິດຕອີ້ ງປະເຊນຢື່ .

ການຕິດຕາມ, ທົບທວນ ແລະ ປະເມນຜົນ

ີ້ ເພື່ ອແນື່ ໃສື່ແຜນງານຂອງລາວ ເພື່ ອຮັບປະກັນວື່າ
ັ ງານ ໄດີ້ຖກພັດທະນາຂນ
ກອບການປະເມນຜົນການປະຕິບດ
ີ້ ຄື່າ. ບົດລາຍງານການປະຕິບດ
ັ ແຜນງານ
ມັນໄດີ້ສະໜອງຜົນການພັດທະນາ ແລະ ສະແດງໃຫີ້ເຫັນເຖິງຄວາມຄຸ ມ
ຊື່ວຍເຫອປະຈາປ ຈະລາຍງານເຖິງ ຄຸ ນນະພາບການຊື່ວຍເຫອ ແລະ ລະບຸ ການດາເນນການແກ ີ້ໄຂທື່ ຈາເປັ ນ.
ຈະໄດີ້ມການດາເນນການປະເມນຜົນ ສາລັບການຊື່ວຍເຫອ ຫາຍກວື່າ 10 ລີ້ານໂດລີ້າອົດສະຕຣາລ ແລະ ການ
ັ ໄດີ້ດ ຈະໄດີ້ຮບ
ັ ການແກ ີ້ໄຂໃຫີ້ທນ
ັ ເວລາ.
ຊື່ວຍເຫອທື່ ໄດີ້ຮັບປະສິດທິພາບຕື່ າ ຫລ ຄື່ ຮື່ວມງານບື່ ສາມາດປະຕິບດ
ີ້
ີ້ ນແຍກເພດ ເພື່ ອບອກໃຫີ້ຮເີ້ ຖິງການປະຕິບດ
ັ ງານ ຈະນາໃຊີ້ຂມ
ັ ຕົວຈິງ
ຂັນຕອນການປະເມ
ນຜົນການປະຕິບດ
ກື່ ຽວກັບ ບັນຫາຄວາມສະເໝພາບຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນອານາຄົດ. ຢື່ ໃນພັນທະສັນຍາຂອງຂະແໜງການສກ
ີ້
ສານັນີ້ ທາງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລ ຈະໄດີ້ເອົາໃຈໃສື່ເຖິງດີ້ານພມມສາດ, ຊົນຊາດຊົນເຜົື່າ ແລະ ເພດ ເຂົາໃນ

ການປະເມນຜົນກະທົບຂອງການຊື່ວຍເຫອ. ຢື່ ໃນພັນທະສັນຍາຂອງຂະແໜງການຄີ້າເອງ ກື່ ຈະພິຈາລະນາເຖິງ
ຜົນກະທົບຂອງການຊື່ວຍເຫອຫລັກໆ ກື່ ຽວກັບ ນັກທຸລະກິດຍິງ ແລະ ກື່ ຽວກັບແມື່ ຍິງທື່ ເຮັດວຽກຢື່ ໃນ
ອຸ ດສາຫະກາເຄື່ ອງນຸື່ ງຮົື່ມ.

ແຜນງານເພື່ ອການຊື່ ວຍເຫອ
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